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ANUNȚ 
privind rezultatele selecției  magistraţilor participanţi la seminarul cu tema  

 „Financial Investigations and Asset recovery in the context of the trafficking in human beings 
(THB) investigations”, organizat la Viena (Austria), în perioada 27-30 iunie 2016 

 
 

Ca urmare a anunțului publicat pe pagina web a Institutului Național al Magistraturii (în 
continuare, INM) la data de 6 aprilie 2016, privind declanșarea procedurii de selecție în vederea 
participării la seminarul cu tema „Financial Investigations ans Asset recovery in the context of the 
trafficking in human beings (THB) investigations ”, organizat la Viena (Austria), în perioada 27-30 iunie 
2016, au fost depuse 17 candidaturi, toate în termen. 

Toate candidaturile au fost însoțite de avizul privind participarea, prevăzut de dispozițiile art. 6 
din Regulamentul privind drepturile şi obligaţiile persoanelor trimise în misiune temporară în 
străinătate de către Consiliul Superior al Magistraturii, Inspecţia Judiciară, Institutul Naţional al 
Magistraturii şi Şcoala Naţională de Grefieri, precum şi pentru stabilirea procedurii de aprobare a 
acestor misiuni, aprobat prin hotărârea Plenului CSM nr. 335/13.03.2014. 

La realizarea selecției au fost avute în vedere criteriile menţionate în anunţul publicat pe pagina 
web a INM: 

� relevanţa programului pentru activitatea profesională a magistratului candidat/specializarea 
cerută pentru curs; 

� neparticiparea recentă la forme de pregătire internaţională; 
� posibilitatea şi disponibilitatea magistratului de a disemina informaţiile la care va avea acces 

prin participarea la programul de pregătire. 
� cunoașterea temeinică a limbii engleze, atestată, în principal, prin documente oficiale depuse 

de candidat. 
 

Aplicarea în concret a criteriilor de selecţie s-a făcut după cum urmează: 
 

 a) La aprecierea îndeplinirii criteriului relevanței seminarului / specializării cerute pentru curs 
au fost avute în vedere: 
 - competența materială prevăzută de lege pentru instrumentarea/soluționarea cauzelor în 
materia traficului de persoane; 
 - experiența efectivă în instrumentarea/soluționarea cauzelor în materia traficului de persoane, 
având în vedere că, potrivit descrierii activității, participanții sunt așteptați să aibă o contribuție activă 
la discuții, prin împărtășirea experiențelor profesionale și expertizei în materie.  
 În considerarea aspectelor de mai sus, în aplicarea acestui criteriu a fost acordată prioritate 
magistraților care își desfășoară activitatea în cadrul DIICOT, tribunalelor  și curților de apel. 
   
 b) Criteriul posibilităţii şi disponibilităţii magistratului de a disemina informaţiile la care va 
avea acces prin participarea la seminar s-a considerat a fi întrunit de toate candidaturile. 
  
 c) În ceea ce privește criteriul neparticipării recente la alte forme de pregătire internaţională,  
s-a constatat că, din cei 17 magistrați înscriși, 5 magistrați au fost propuși în vederea participării la 
acțiuni de formare internaționale programate pentru anul 2016, 8  magistrați figurează în baza de date 
a INM cu participări internaționale în anul 2015, 3 magistrați au ultima participare internațională 
înregistrată în anul 2014  iar 1 magistrat nu figurează cu nicio participare internațională. 
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 În aplicarea acestui criteriu au fost avute în vedere informaţiile furnizate de candidaţi în CV-uri 
şi informaţiile aflate în baza de date gestionată de INM privind participările internaţionale ale 
magistraţilor.  
  
 d) În aplicarea criteriului cunoaşterii temeinice a limbii engleze au fost avute în vedere 
informațiile relevante rezultate, după caz, din CV-uri și scrisorile de intenție (pentru candidaturile care 
nu au fost însoțite de certificate de competență lingvistică), respectiv cele din documentele care atestă 
cunoașterea limbii engleze, toate coroborate şi cu informaţii de tip autoevaluare a nivelului de 
cunoaştere a limbii străine, realizată de candidaţi cu ocazia înscrierii la alte programe de formare, în 
cazurile în care astfel de informații au fost disponibile în baza de date gestionată de INM.  
 
 Selecția finală s-a realizat între candidaturile cărora le-a fost acordată prioritate în aplicarea 
criteriului menționat supra la lit. a) - relevanța pentru activitatea profesională -, prin aplicarea criteriului 
neparticipării recente la acțiuni de formare internaționale.  

 
În urma procedurii de selecție, având în vedere numărul de locuri alocat României (1), a fost 

selectat, în vederea participării la seminar, domnul procuror Robert FLECKHAMMER (DIICOT – 
Biroul teritorial Covasna). 

 
În ipoteza suplimentării de către organizatori a locurilor alocate României, INM va propune, în 

vederea participării, pe doamna judecător Nicoleta ȘTEFĂNIȚĂ (Tribunalul Iași). 
 
Pentru ambele candidaturi sus-menționate s-a constatat îndeplinirea criteriului bunei 

cunoașteri a limbii engleze, atestată prin certificate de competență lingvistică.  
 
 

IMPORTANT! 
 

Magistraţii selectaţi vor iniția demersurile necesare în vederea organizării deplasării 
(achiziționarea biletelor de transport, rezervarea hotelului etc.) numai după primirea invitației oficiale 
din partea EJTN, cu respectarea condițiilor administrative și financiare specificate în documentele 
anexate corespondenței EJTN. 
 

În termen de 15 zile de la finalizarea programului de pregătire, participanții pot transmite INM 
un raport privind activităţile desfăşurate în cadrul programului de formare, problemele de drept 
dezbătute şi soluţiile relevate, precum şi orice alte informaţii de natură să permită o evaluare a calităţii 
şi eficacităţii programului. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


